Protokoll från styrelsemöte i Nåntuna Lugnets samfällighetsförening
Måndag den 9 maj kl 19.00
Närvarande: Erik Ekström, Pernilla Styf, Lisa Nilsson, Mats Johansson, Karin Person Waller,
Carina Edin och Nils Wolf
1. Ordförande Erik Ekström öppnar mötet.
2. Val av justeringsman. Till justeringsmän valdes Karin Persson Waller och Mats
Johansson.
3. Godkännande av dagordning. Mötet har inga invändningar.
4. Föregående protokoll. Går igenom styrelsens konstellation.
Ordförande är Erik Ekström, Pernilla Styf omvaldes som kassör, Lisa Nilsson
sekreterare, Mats Johansson ledamot samt Karin Persson Waller, Carina Edin och Nils
Wolf suppleanter.
Ang vintern och snöröjning. Förslag finns att ta hit personen/erna som plogar åt oss
(före vintern) och visa var de kan lägga snön, samt ev sätta upp snökäppar så att man
ser var vägen går. Om missnöje finns ang snöröjningen så skall man höra av sig till
styrelsen.
På mötet bestämdes att vi skall röja kring tomterna så att det blir lättare för
snöröjningen.
5. Arbetsdag. Mötet beslutade att årets arbetsdag kommer att hållas den 21 maj. Till
arbetsdagen ansvarar Lisa Nilsson för fikat.
Vägarna behöver hyvlas och saltas, vilket kommer att bokas av nye vägansvarige
Karin Persson Waller.
6. Midsommarfirande. Erik Ekström kommer att prata med Mona Mårtensson ang årets
midsommarfirande, om hon vill spela. Carina Edin sätter upp en lapp på anslagstavlan
för att se om intresse finns.
7. Övriga frågor: Erik informerar om att planerna på att göra Årike Fyris till
naturreservat skjuts upp.
Hemsidan (www.nantunalugnet.org ) är inte uppdaterad på länge, Mats Johansson ska
undersöka om den går att uppdatera.
Prat om vägen längs ån och dess dåliga skick, samt att det är ökad trafik på vägen
längs ån och att många kör för fort. Ingen åtgärd.
Nya boende i området: Tidigare fanns information till nyinflyttade i området vilket
inte finns eller görs idag, är det något vi i styrelsen borde ta tag i? Om hemsidan hålls
uppdaterad kan den vara en bra introduktion till området.
Frågan om vem som betalar avgift till samfälligheten kommer upp när fastigheten är
uthyrd – det är fastighetsägaren som har ansvaret att betala in avgiften. Pernilla Styf

informerar om att alla obetalda avgifter skickas till Inkasso vilket har gjort att alla
”gamla” krav har kommit in.
8. Mötet avslutas.
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